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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Θεμαηική περιήγηζη ζηον αρταιολογικό τώρο ηης Βούνηενης  

και ζηο αρταιολογικό Μοσζείο Παηρών  

“ΟΙ  ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ  ΤΗΣ  ΜΔΣΟΓΔΙΟΥ”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη Μπθελαίνη ήηαλ δεηλνί ζαιαζζνπόξνη, έκπνξνη θαη ηαμηδεπηέο. Τα πινία ηνπο όξγσλαλ όιε ηε 

Μεζόγεην ζάιαζζα, κεηαθέξνληαο ηα θεκηζκέλα κπθελατθά πξντόληα (ιάδη, θξαζί, βόηαλα θαη αξσκαηηθά 

έιαηα) θαη θέξλνληαο πίζσ πνιύηηκεο πξώηεο ύιεο (ραιθό, ειεθαληόδνλην, πνιύηηκνπο ιίζνπο). Τα επξήκαηα 

ησλ αξραηνινγηθώλ αλαζθαθώλ ηεθκεξηώλνπλ ηηο άκεζεο ή έκκεζεο επαθέο ηνπο όρη κόλν κε άιια θέληξα ηνπ 

Αηγαηαθνύ ρώξνπ, αιιά κε όιε ζρεδόλ ηε Μεζόγεην θαη ηελ Εγγύο Αλαηνιή. Η Αραΐα, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

ηεο ζέζεο, δηαδξακάηηζε ήδε από ηελ πξντζηνξηθή επνρή ζεκαληηθό ξόιν ζε απηή ηελ αληαιιαγή πξντόλησλ θαη 

ηδεώλ κεηαμύ ησλ ιαώλ ηεο Μεζνγείνπ. 

Σην πιαίζην ενξηαζκνύ ησλ 10 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Παηξώλ θαη ηεο 

πεξηνδηθήο έθζεζεο ‘Η Πάηξα ηεο Μεζνγείνπ’, ε Εθνξεία Αξραηνηήησλ Αραΐαο ζαο πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεηε 

ηελ Κπξηαθή 29-9-2019 ζε κηα ζεκαηηθή πεξηήγεζε κε ηίηιν «Οι Μυκηναίοι της Μεσογείου». Η δξάζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Βνύληελεο θαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Παηξώλ. 

 Πξόγξακκα: Κπξηαθή 29 Σεπηεκβξίνπ 2019 

10:00 - 10:15:  Πξνζέιεπζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Βνύληελεο. 

10:15-10:45:  Παξνπζίαζε ζεκαηηθνύ επνπηηθνύ πιηθνύ ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ: Οη Μπθελαίνη ζηε 

Βνύληελε θαη εηζεγκέλα αληηθείκελα ζηα κπθελατθά λεθξνηαθεία ηεο Αραΐαο.  

10:45 - 12:00:  Πεξηήγεζε ησλ επηζθεπηώλ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, όπνπ ζα κάζνπλ πώο ηα επξήκαηα ησλ 

αξραηνινγηθώλ αλαζθαθώλ βνεζνύλ λα θαηαιάβνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ Μπθελαίσλ ηεο Αραΐαο κε ηνπο άιινπο 

ιανύο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Εγγύο Αλαηνιήο.  

12:00 – 12:20:  Μεηάβαζε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο Πάηξαο 

12:30 – 13:00:   Επίζθεςε ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε ‘Η Πάηξα ηεο Μεζνγείνπ’. Οη επηζθέπηεο ζα γλσξίζνπλ 

από θνληά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ ζρέζεσλ ηεο πξντζηνξηθήο Αραΐαο κε ηνπο άιινπο ιανύο ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηεο Εγγύο Αλαηνιήο.  

> Η είζοδος και ζηοσς δύο τώροσς είναι ελεύθερη < 

Απαξαίηεηεο νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο 26 θαη 27-9-2019, ώξεο 09.00-12.00 ζην ηει. 2610275070, εζση. 128 

(θα Κσλζηαληίλα Σνύξα). 

Υπεύζπλνη δξάζεο: Μηράιεο Γθαδήο, Κσλζηαληίλα Σνύξα, Κσλζηαληίλα Αθηύπε, αξραηνιόγνη. 


